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1. Bemutatkozás 

 

Kup Katica Annának hívnak, tanulmányaimat 2017. őszén kezdtem el az ELTE 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán. Gyógypedagógusnak tanulok nappali 

tagozaton értelmi akadályozottak pedagógiája és a szomatopedagógia 

szakirányokon. 

 

1998-ban születtem Budapesten, és itt végeztem el mind alap- és középfokú 

tanulmányaimat. Utóbbit a Jedlik Ányos Gimnázium falai között tettem angol 

szakirányon, francia minorral. Ennek köszönhetően rengeteg tapasztalatot és tudást 

szerezhettem nemzetközi területen is. Kiemelkedő tanulóként és sportolóként 

számos kitüntetésben volt részem ez idő alatt, mely sikereknek és kudarcoknak 

köszönhetően rengeteget tanultam és fejlődtem. Úgy hiszem a versenyszerű evezés, 

mint sport, tanított meg a munka tiszteletére, egymás megbecsülésére, az 

összefogásra, a csapatmunkára és a kitartásra a saját ügyem mellett. 

 

2. Érdekképviselet 

 

Eddigi életem során szerencsére nem csak egy, hanem számos ügy mellett is 

kiállhattam, melyek jelentős részét érdekképviseleti munka tette ki különböző 

formákban. Egészen gimnazista korom óta foglalkozom a tanuló fiatalság 

értékeivel és annak képviseletével, melyekre saját osztályom, vagy iskolám kért fel 

a DÖK-ben. Sikeres egyetemi felvételim után egyértelmű volt, hogy az egyetemen 

is szeretnék aktív feladatot vállalni a hallgatói közéletben.  

 

Elsőéves hallgatóként szerencsém volt megismerkedni az ELTE Bárczi HÖK 

munkájával, már a gólyatáboromban. Ezért amikor elkezdődött a tanév 

jelentkeztem a rendezvényszervező bizottságba, hogy én is visszaadhassam azt a 

felejthetetlen élményt, amit a szervezők számunkra teremtettek. 

Rendezvényszervező bizottsági tagként lehetőségem nyílt jobban megismerni a 
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HÖK és a hallgatói élet működését. Így történt, hogy mikor nem sokkal később a 

külügyi referensi pozíció megüresedett, felkértek annak betöltésére. Ezt a 

munkakört nemzetközi tapasztalataim és nyelvtudásom miatt is szívesen 

elvállaltam.  Majdnem egyidőben ezzel az ESN ELTE (Erasmus Student Network) 

csapatához is csatlakoztam nemzetközi mentorként és megválasztottak kari 

mentorkoordinátornak is. Ez a tapasztalat is hozzátett a tudásomhoz, mint 

csapatvezető, és sokat fejlesztett kapcsolatteremtési képességeimen is. A körülbelül 

másfél év alatt igyekeztem segíteni az Erasmus+ program népszerűsítését, illetve 

kivettem a részemet mind a külföldi, mind a magyar hallgatói közösség építéséből. 

 

Másodéves koromtól még inkább bevonódtam az egyetemi életbe, így azóta 

demonstrátorként is tevékenykedtem. Demonstrátorként megtanultam közösen 

dolgozni oktatóimmal, hallgatótársaimmal, projekteken és konferenciákon, így új 

szintre léptünk oktatói-hallgatói együttműködésben. Természetesen a HÖK-ös 

munkámat is folytattam, rengeteg kari és egyetemi rendezvényen vettem részt, mint 

résztvevő vagy szervező/főszervező. 

 

 

Harmadéves 

koromban az a 

megtiszteltetés ért, 

hogy az ELTE Bárczi 

HÖK elnökévé 

választottatok. Azóta 

egy kicsit magasabb 

szinten és még több 

platformján vagyok 

jelen a kar és az 

egyetemi életben is. Egyetem kívül, országos szinten a Nemzeti Ifjúsági Tanácsban 

is aktívan tevékenykedem az ifjúság érdekeiért. 
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Mindezek mellett fontosnak tartom a tanulást továbbra is, mely akkor valósulhat 

meg a legjobban, ha a hallgatói érdekek megfelelően vannak képviselve. 

Biztosíthatlak Titeket, kedves hallgatók, hogy az utóbbi egy évben igyekeztem 

legjobb tudásom szerint helytállni elnökként, vezetőként, csapattagként a HÖK-ben 

és a közéletben is, és ezt a munkát szeretném folytatni a továbbiakban a Bárczi 

HÖK jelenleg is működő csapatával. 

 

Hiszen végső soron a csapat az, ami meghatározza a munkahelyet, célokat, 

közérzetet, és közösséget teremt. Tapasztalatból mondom, hogy én is több csapat 

tagja voltam az évek alatt és akkor jutunk előre, ha megvan a kölcsönös 

kommunikáció és bizalom. Ezért szeretném megkérni azokat, akik a jövőben 

hozzánk fordulnak, vagy az elnökség tagjai szeretnének lenni, hogy legyenek 

nyitottak, őszinték és adjanak egy esélyt mindenkinek. Mint versenybíró mondom 

tudom, hogy amíg csak nézed a versenyt, nem tudhatod, hogy tudsz helytállni 

benne, vagy hogy egy-egy szituációban mit tennél, hiszen előre semmi sem 

megjósolható vagy tudható és természetesen teljesen más az is, amit versenyzőként 

látsz. Így van ez nálunk is. 

 

Szeretném hangoztatni, hogy a jövőben is megpróbálunk egyenlő esélyt adni 

mindenkinek, nyitottan álljunk az új pályázóinkhoz. Pályázóinkat is kérem, hogy 

ők is igyekezzenek megismerni minket és a munkánkat, mielőtt ítélkeznének a 

szervezet felett. Mi arra szeretnénk törekedni, hogy megfelelő felkészítést adjuk 

minden egyes HÖK-ös pozícióra pályázó, vagy csak érdeklődő hallgató számára, 

aki ezt komolyan gondolja és ezt számunkra jelzi. 
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3. Visszatekintés 

 

Lassan egy éve lesz annak, hogy hivatalosan is megnyertem a 2019. őszi 

elnökválasztásokat. Gondoltam itt az ideje, hogy röviden számot adjak az éves 

munkám legfontosabb mozzanatairól. 

 

Először is muszáj megemlíteni, hogy a 2019/2020-as tanév egyáltalán nem a 

megszokott mederben zajlott le, hiszen egy világjárvánnyal kellett szembenéznünk, 

amely mind az egyetemi életet, mind a hallgatói közéletet megbénította. Ilyen 

különleges helyzetre sem az oktatók, se mi, hallgatók nem voltunk felkészülve, de 

úgy gondolom, hogy közös munkával ezt a legjobb tudásunk szerint kezeltük. 

Köszönöm a kari és egyetem vezetőség nyitottságát és együttműködését, a saját és 

más hallgatói önkormányzatok ötleteinek és tapasztalatainak megosztását, illetve 

az elnökségem kitartását és aktivitását ebben az egy röpke évben, illetve Nektek, 

hallgatóknak a rugalmasságotokat és részvételeteket a közéletben.  

 

A sikeres járványkezelés és az online platforomokra való átállás és működés, illetve 

a mindennap változó és bizonytalan szituációk megoldása és kezelése csakis együtt 

sikerülhetett! Igyekeztünk mi, a Bárczi HÖK is kivenni a részünket a munkából és 

kisokosokat, videókat készítettünk nektek, folyamatosan egyeztetésekben voltunk 

és tájékoztattunk titeket a legfontosabb és aktuális hírekről, ahogy ezt szeretnénk a 

jövőben is folytatni. A belső működési szabályzatunkon is módosítottunk a 

demokratikus elvek jegyében, és arra törekedtünk, hogy a kari küldöttgyűlés 

visszakaphassa évek óta hiányzó, döntő szerepét a hallgatói képviseletben. 

 

Ne feledkezzünk meg azért a vírus előtti időszakról sem! Az elmúlt kicsit több, mint 

egy évben nem egy közös és felejthetetlen élményen osztozhattunk veletek. Rövid 

összefoglaló, hogy milyen eseményeken voltunk jelen, és miket szerveztünk 

nektek, veletek. Először is búcsút mondtunk a végzősöknek a Végzősök 
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búcsúztatóján és a diplomaosztókon is, aztán egész nyarunk azzal telt, hogy egy 

emlékezetes gólyatábort szervezzünk az ELTE GTI HÖK együttműködésével a 

friss ELTE-seknek. Remek érzés volt látni, hogy az újonnan beérkező gólyák 

mennyire lelkesek és igyekeznek aktivizálódni az egyetemi és kari programokon. 

Ősszel rendhagyó módon tartottunk először egy Halloween partit az ELTE TÓK 

HÖK és ELTE TTK HÖK együttműködésével, mellyel szeretnénk hagyományt 

teremteni, pontosan úgy, ahogy az először megrendezésre kerülő Anti-Valentin 

Napi eseménysorozattal, amit az ELTE IK HÖK-kel szerveztünk. Kari 

eseményeink voltak az elmúlt évben a Bárczis turi, a Kitárt Ajtók Ünnepe, a Nyílt 

Nap és a jóga órák. Egyetemes rendezvényeink az először megrendezésre kerülő 

ELTE egyetemi gólyabál volt, melyet az Educatio és az ELTE Jeges Est követett.  

 

Biztosan állíthatom, hogy igyekeztünk kihozni a legjobbat a mi és a ti egyetemi 

évetekből is, reméljük sikerült. Idén, bár a gólyatáborunk elmaradt a járványveszély 

miatt, először rendeztük meg a Bárczi Orientációs Napokat nagy sikerrel és sok-

sok élménnyel. Bevallom, nem sikerült teljesíteni minden vállalásomat, de azt 

megígérhetem, hogy továbbra is azon leszünk, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki 

az aktuális helyzetekből és hogy mindig is szem előtt legyenek a TI érdekeitek az 

általunk képviselt platforomokon! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
KUP KATICA ANNA ELNÖKJELÖLT PÁLYÁZATA 2020. SZEPTEMBER  

 

 
7 

 

4. Motiváció 

 

Az elmúlt évek közéleti tevékenységgel töltött időszaka alapján úgy érzem, 

megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkezem az elnöki pozíció betöltéséhez, 

melyet az elmúlt egy évben elnökként igyekeztem bebizonyítani mind a vezetőség 

és az oktatók előtt, mind előttetek. Úgy gondolom, számomra nincs szebb dolog 

annál, amikor kiállhatunk egy közösségért, egy közös célért, és mindennek látható 

eredménye van. Ezt szeretném tenni továbbra egy szuper elnökséggel, a TI 

támogatásotok mellett. Fontosnak tartom kiemelni, hogy ami elkezdődött párbeszéd 

oktató-hallgató szinten, ezt továbbra is fenntartsuk és fejlesszük, illetve az 

igényeiteket felmérve, az új világhelyzethez igazodva innovációkkal és teljesen 

újszerű programokkal, lehetőségekkel álljunk elő. 

 

Mi a személyes motivációm?  

Tavalyhoz képest sok minden 

változott, leginkább az, hogy egy 

remek csapat állt össze a kezeim alatt. 

Hihetetlen, de a tavaly még teljes új 

elnökségből mára egy tapasztalt, 

összeszedett és profi team jött létre, 

akikkel közösen fejlődtünk az elmúlt. 

Rengeteget tanultunk az egyetemről, 

a közéletről, egymásról, a csapatmunkáról és a HÖK-ről is. Ezt a befektetett munkát 

és értéket szeretném folytatni ennek a csapatnak a vezetésével további egy évre. 

Úgy érzem a Bárczi HÖK elnökének lenni önmagában nem csak a kari hallgatók 

képviseletét jelenti, hanem sokkal többet. Közvetlenül persze az elnökségemet 

képviselem, akik megtisztelnek azzal, hogy velem dolgoznak, hiszen a kari 

képviseleti munka az együttműködésről és a team munkáról szól. Egy sikeres 

vezető mellett egy jó csapat áll. Még jó, hogy nekem egy kiváló csapatom van, ily 

módon jut idő arra is, hogy magamon is dolgozzak. 
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5. Elnöki program 2020/21. tanév 

 

❖ Általános program: 

Korábbi célom volt és a továbbiakban is így marad, hogy szeretnék egy szabályos, 

átlátható működést fenntartani, a hallgatói érdekképviseletnek lehetőségeinkhez 

mérten a legmagasabb szinten megvalósítani. Megválasztásom óta rendszeresen 

veszek részt a Dékáni Tanács ülésein, az EHÖK Elnökségi üléseken, a Szenátus és 

a Kari Tanács és az Oktatói és Hallgatói Bizottság ülésein is. Rendszeresen 

megtartom a BGGyK HÖK Elnökségi üléseit, melyeken igyekszem mindenről 

tájékoztatni csapatom tagjait, amit követően törekszünk a közös gondolkodásra 

minden tekintetben.  

 

Az elmúlt időszakban a Bárczi HÖK Alapszabályírás koordinálása volt az egyik fő 

feladatom, melynek módosítása sikeresen lezajlott kari szinten. EHÖK szinten már 

hosszú ideje dolgozunk rajta, de még mindig van vele munka így ennek kari 

területet érintő részének egyeztetése megmarad feladatnak a következő ciklusra. 

Úgy vélem ezek a kihívások, megoldandó feladatok amellett, hogy nagyon sok időt 

és ráfordított energiát kívánnak meg, rengeteg tapasztalatot adnak ahhoz, 

hogy a jövőben még inkább helytállhassak elnökként. 

 

❖ Kommunikáció 

Kitűzött célunk volt, hogy növeljük a hallgatóink felé a kommunikációnk elérését, 

naprakészek legyünk, tájékoztassuk mindenkit a lehető leghatékonyabb módon, 

illetve bemutassuk munkánkat cikkeken keresztül a nagyvilágnak. Örömmel 

jelentem, ezek a terveink megvalósultak, de szeretnénk továbbra is folytatni ezt a 

hatékony információáramlást. Közös érdekünk a Ti naprakész tájékoztatásotok, és 

azon vagyunk, hogy a legfrissebb híreket a lehető legrövidebb időn belül 

továbbítsuk, esetlegesen annak megértéséhez kisokosok készítésével segítsük a 

könnyű megértést. 
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❖ Szakirányos érdekképviselet 

Rengeteg egyeztetést követően a szakirányos képviselők létrehozása helyett 

megerősítettük az intézeti demonstrátorok feladatköreit, mellyel a tervek szerint el 

tudjuk látni a felmerülő szakirányos képviseletet. Az intézeti vezetőségekkel 

egyeztetve állandó összeköttetést hoztunk létre egy régi-új pozíció visszaállításával, 

ami a tudományos ügyekért felelős megbízott nevet kapta és melynek munkájára 

szeretnénk még több figyelmet fordítani az elkövetkező időszakban is. 

Tapasztalataink szerint ez a pozíció remekül összefogja és koordinálja a 

demonstrátori működést és az intézeti munkát. 

 

❖ Ösztöndíjak, pályázatok 

Továbbiakban is igyekezni fogunk minden, számunkra is ismert kari, egyetemi 

vagy egyetemen kívüli ösztöndíjat vagy pályázati lehetőséget széleskörűen 

megosztani és népszerűsíteni. Külön cél új ösztöndíjak kidolgozása és bevezetése a 

karon belül is. 

 

❖ Önképzési tevékenység 

Elsődleges szempont a Bárczi HÖK elnökségének minél szélesebb körű 

ismeretszerzése, ezért is támogatom és bíztatom a csapat tagjait a továbbképzések 

látogatására. Személy szerint én is igyekszem minél több, az Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzat vagy a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája által 

szervezett közgyűlésen, vezetőképzőn részt venni és fejleszteni tudásomat, ígfy 

tapasztalatot gyűjteni a képviseleti szférában. Nem mellesleg ezeken a fórumokon 

nyílik lehetőségünk megmutatni és képviselni a kari és egyetemi érdekeket, így azt 

mondhatom, tavalyhoz képest már sokkal rutinosabban mozgok egy-egy ilyen 

rendezvényen is. Vezetőképzőt nem csak az EHÖK vagy a HÖOK tarthat, hanem 

mi is tartunk évente egy nagyobb hasonló kari programot, mely az előző évben és 

idén is sikeres volt, ennek hagyományát pedig szeretném továbbvinni. 
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❖ Vezetőség 

Mint érdekképviseleti 

szerv, kardinális feladatnak 

szeretném továbbra is 

kijelölni az együttműködést 

és közös munkát a kari- és 

egyetemi vezetőséggel, 

valamint az ehhez 

kapcsolódó szervezetekkel. 

Fontosnak tartom a 

vezetőségekkel való jó kapcsolat fenntartását is. Az Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzattal és az összes többi karral való együttműködést is szeretném 

fenntartani és megerősíteni, hiszen ez a közös, egyetemi érdek, hogy egy nagy 

ELTE-s közösséget alkossunk. Erre törekszik az egyetemi vezetés, az ELTE HÖK 

is, illetve mi, kari hallgatói önkormányzatok is. Bár a vírushelyzet miatt jelenleg 

szünetelnek a kari és egyetemi hallgatói együttműködések, reméljük az elkövetkező 

évben is, ahogy az elmúlt évben, minél több karral és hallgatóval dolgozhatunk és 

kapcsolhatunk ki együtt. 

 

❖ Biztonság 

Kiemelten kezelendő ügynek tartom a járványügy megfelelő kezelését, ez alatt 

értve a biztonságos tanulási környezet megteremtését és működtetését. Szerencsére 

a kari vezetőséggel közösen dolgozva sikerült a lehető legsterilebb környezetet 

biztosítani, hiszen kihelyezésre kerültek a kézfertőtlenítő állomások, a 

maszkviseletre is készítettünk felhívó plakátokat, valamint természetesen az 

egyetem és az állami utasításoknak megfelelően indítottuk el szigorítva, de mégis 

jelenléti órákkal is a tanévet. Ebben a legnagyobb áttörést a járványügyi kisokosunk 

megjelenése jelentette, mely könnyen érthető, hallgatóbarát módon hívja fel a 

figyelmet az aktuális teendőkre. Célunk továbbra is egy olyan szféra fenntartása, 

ahol mindenki biztonságban és jól informáltnak érezheti magát. 
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6. Elnökségi területek programja 

 

Az egyes területek programjait közös egyeztetés után, a jelenlegi elnökségi tagok 

egyetértésével és ötletei alapján készítettük el. Elnökként feladatom az egyes 

területek támogatása és megismerése, ezért is vettem bele a pályázatomba a többi 

tisztségviselő elképzeléseit, hiszen sikeresen elnökséget vezetni csak csapatban és 

közösen lehet. 

 

❖ Kommunikációs bizottság 

Korábban is említett cél volt a hallgatókkal közvetlenebb kapcsolat kialakítása, a 

HÖK tisztségviselők munkájának bemutatása akár a Bárczi HÖK Arcai sorozaton 

keresztül. Kommunikáció és hírközlés gyorsítása a hallgatók és oktatók között 

továbbiakban is fontos marad, annyival kiegészülve, hogy szeretnénk új 

platformokat is kipróbálni, illetve a Facebook oldalunkat folyamatosan frissíteni és 

naprakésszé tenni. Természetesen új, bármilyen ügyben szükséges kisokos 

létrehozását is fenntartjuk, így nyitottak vagyunk a hallgatói igények felmérésére, 

akár kérdőív kitöltésével is. 

 

❖ Szociális bizottság 

Célja továbbra is segíteni a hallgatókat a beérkező szociális és egyéb ösztöndíj 

ügyekben. A szociális támogatások hatékony és igazságos elbírálása, szociális 

bizottság kiképzése bíráláshoz, tanulmányi ösztöndíjak helyes szétosztása szintén a 

mi feladatunk. Kulturális és sport ösztöndíjak bevezetése pedig egy olyan lépés 

lenne, amivel szeretnénk támogatni a hallgatók sportolási hajlandóságát, illetve a 

kulturális rendezvények látogatottságát, hiszen egy leendő pedagógus számára 

fontosnak kell legyen az egészségmegőrzés és a minél széleskörűbb tájékozottság 

megszerzése. 

 

 

 

❖ Tanulmányi bizottság  
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További cél folytatni a területi érdekképviseleti munkát a különböző tanulmányi 

ülésekhez kapcsolódó platformokon, a hallgatói megkeresésekre a legjobb tudás 

szerint segítségnyújtás a hozzánk forduló hallgatónak. Emellett úgy gondoljuk, 

hogy egy tanulmányi kisokos elkészítése megkönnyítené a hallgatók tanulmányi 

ügyintézését, így ennek létrehozása lenne az éves fő cél. 

 

❖ Külügyi bizottság 

Állandó cél az együttműködés az Erasmus Student Network-kel, hiszen egy ekkora 

szintű nemzetközi szervezet segíthet a karunk nemzetköziesítésében, nem beszélve 

arról, hogy a kari a külügyi mentorok bevonásával is újabb külügyi kapcsolatokat 

építhetnénk ki. Bár ebben a félévben a járvánvveszély miatt nem érkeznek külföldi 

hallgatóink, későbbiekben is fontosnak tartjuk a külügyi mentorok felkészítését 

feladataik ellátására. Mi feladatunk egyéb iránt az Erasmus+ pályázatok hirdetése 

és népszerűsítése a kari Nemzetközi Irodával együttműködve. 

 

❖ Átláthatóság 

Szeretnénk az Alapszabályt folyamatosan felülvizsgálni és módosítási javaslatot 

készíteni a demokrácia alapelveit követve, megerősíteni a küldöttgyűlésünk 

munkáját, melybe bevonnánk idéntől minél több hallgatónkat is, akár egy-egy 

fontosabb ügy kapcsán. Fontosnak tartom a tisztségviselőkkel való együttműködést 

és az ELTE HÖK Alapszabályának és a kari különösnek a megismertetését veletek, 

hogy Ti is láthassátok Mi milyen feladatokat látunk el. 

 

❖ Rendezvényszervező bizottság 

A régebbi programok újrateremtése a cél, ide tartozhat a Kitárt Ajtók Ünnepe, a 

Végzősök Búcsúztatója, Gólyatábor; illetve újak események bevezetése, mint a 

Halloween parti, Anti-Valentin Nap vagy a kari edzések bevezetése, mindezt persze 

tekintettel a rendkívüli járványhelyzetre. is. Online és offline programokat 

szeretnénk tervezni a hallgatóknak, legyen ez az Orientációs Napok vagy a jóga 

edzés újraindítása a Bárczin. Kiemelt figyelmet szeretnénk biztosítani a többi karral 

való együttműködésre, valamint a rendezvényszervező bizottsági tagok 



 

 

 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
KUP KATICA ANNA ELNÖKJELÖLT PÁLYÁZATA 2020. SZEPTEMBER  

 

 
13 

 

toborzására, így még több hallgatót tudnánk bevonni az egyetemi programokba és 

a közéletbe.  

 

❖ Gazdaság 

Szeretnénk az előkészített gazdasági tervezeteinket megvalósítani, az új 

közbeszerzéseket előkészíteni, és programjainkhoz támogatókat szerezni. Iroda 

projektet szeretnénk tovább vinni és rendszerezni beszerzéseinket, valamint egy 

még barátságosabb környezetet teremteni a hallgatók irodai fogadására. Amit 

kiemelnék, hogy elindítottuk új számítógépek, és egyéb, hallgatókat segítő 

eszközök beszerzését, melyek segítségével a hallgatói tereket (Hallgatózó, 

folyosók, HÖK) is szeretnénk folyamatosan fejleszteni. 

 

❖ Kollégiumok 

Célunk a hallgatók aktuális információkkal való ellátása és segítése a kollégiumi 

kérdésekkel kapcsolatban. Akár a járványügyi helyzetekben való segédkezés a 

kollégiumoknál, illetve a HÖK-ben. Tervben van még egy Kollégiumi kisokos 

elkészítése is, a hallgatói ügyek adminisztratív megsegítése céljából. 

 

❖ Tudományos ügyek 

Szeretnénk az újonnan bevezetett demonstrátori beszámolók bekérését és 

ellenőrzését folytatni, hiszen a tavaly bevezetett rendszerünk alapján, csak így 

kaphatnak ösztöndíjat az intézeti demonstrátorok. Javasoljuk a demonstrátorok 

munkájáért járó ösztöndíj növelését (ez 2020/21-es tanévtől bevezetésre is kerül). 

Facebook-on történő kapcsolattartás megerősítését szeretnénk a 

demonstrátorokkal, illetve személyes elbeszélgetéseket tartani kötelezettségeikről 

és a munkájukról. Külön kiemelést érdemel a tervezetben a TDK dolgozatok 

népszerűsítése és megismertetése a hallgatókkal. 

 

❖ Senior rendszer 

A jenleg is használatos, jól bevált képzési rendszer továbbvitele a fő cél. Az eddigi 

személyes képzések átalakultak a járvány miatt így a tananyag az előző félévben 
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kiegészült online tudással és módszerekkel is. Fontos a csapatépítő anyagok 

fejlesztése és beépítése a tanulási folyamatokba a további seniorok kiképzéséhez. 

A senior koordinátor kiemelt célja a seniorokkal: sokrétű csapatépítés, 

összekovácsolódás, játékvezetésben való jártasság átadása, széles játékismeret 

hozzáadása, tanulmányi és szociális általános ismeretek megszerzése ahhoz, hogy 

a beérkező gólyák a legjobb kezekbe kerülhessenek és hogy egy szuper csapat 

részesévé válhassanak.   

Az elmúlt tanévben más karok csoportvezetőivel egyeztetett és ezeket a konstruktív 

megbeszéléseket szeretnénk fenntartani, illetve a kiválóan kinevelt senirokokkal 

segíteni kívánjuk a gólyáink közösségi életbe való bevonását és utánpótlásképzés 

előkészítését. 

 

❖ Bárczium 

Az újra elindult és megújult online kari lapunk, a Bárczium, mely gondozása és 

népszerűsítése a hallgatók körében kiemelt célunk. Ezek mellett pedig szeretnénk 

növelni a szerkesztőség létszámát sokszínű hallgatókkal, így egy diverz és egyedi 

lapot működtetni az egyetemi közéletben. 

 

❖ Egyéb célok: 

-szemléletformáló eseménysorozat szervezése 

-EFOTT és Educatio részvétel 

-általános utánpótlásképzés az érdeklődő hallgatóknak: 

Utánpótláskérdés megoldása, egyéb képzések; ez a pont, azt hiszem minden 

korábbi elnök programjában szerepelt, hiszen kulcsfontosságú szerepet játszik a 

HÖK fennmaradásában, és gördülékeny működésében. Első általános kérdés, 

hogyan találnánk új, lelkes embereket a pozíciókra? Szerintem az új rendezvények 

kiváló helyszínt biztosítanának egy utánpótlás összekovácsolására az esetlegesen 

idősebb, tapasztaltabb HÖK-ös tagokkal, ami megkönnyítené a jövőbeni 

„építkezést”.   

 

  



 

 

 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
KUP KATICA ANNA ELNÖKJELÖLT PÁLYÁZATA 2020. SZEPTEMBER  

 

 
15 

 

7. Zárszó 

 

Úgy gondolom, hogy az elnöki programban leírtak, olyan megvalósítható célok, 

melyeket az elnökséggel közösen meg tudunk csinálni. Azon leszek minden 

erőmmel, hogy a hallgatóknak minél jobb lehetőséget biztosíthassunk érdekeik 

érvényesítéséhez, és hogy ők is érezzék, a HÖK a közös ügyünk! 

 

Átgondolva az egész pályázatomat azt mondanám, leginkább a hála és a fejlődés 

motivált arra, hogy beadjam újra a pályázatomat. A hála azért, amennyi segítséget 

kaptam a HÖK-től, a barátaimtól, ismerőseimtől, szaktársaimtól, családomtól 

végtelen szeretettel tölt el, és ezt az érzést mind szeretném visszaadni a 

hallgatóknak.  

 

Ezen dolgozom nap, mint nap, hogy minden hallgató választ kapjon a kérdésére, 

elégedetten távozzon a saját területemet vagy egy általam ismert területet érintő 

ügyben. De egyre inkább éreztem azt, hogy szeretnék többet is adni, tájékozódni, 

tanulni, meghallgatni őket és képviselni az érdekeiket. Hiszen mi a hallgatókért 

vagyunk, ő általuk kerülünk megválasztásra, az ő ügyeiket intézzük, őket 

támogatjuk ösztöndíjakkal, nekik szervezünk programokat, rendezvényeket. 

 

 És igen, nehéz dolog kiállni magunkért, megmutatni magunkat, támogatókat 

gyűjteni, és egyel nehezebb másokért is megtenni ugyanezt, de nem lehetetlen. Az 

elmúlt években egyre több és több hallgatótársam fordul felém bizalommal, mert 

tudják, hogy ott vagyok nekik, őszinte vagyok és megteszem a tőlem telhetőt. A 

továbbiakban is ezt tervezem folytatni egy kicsit nagyobban az érdekük 

képviselését a következőkkel: hallgatók bevonásával a közügyekbe, nyitott 

ötletbörzékkel a programjainkról, kezdeményezések meghirdetésével és 

népszerűsítésével, az utánpótlás képzéssel és a különböző bizottságok 

kibővítésével, valamint felújításával.  
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Különösen kiemelendő ennek az értéke, hogy mennyire jól jönnek a friss és lelkes 

gólyák, esetleg másodévesek is a csapatba, akik könnyen beletanulhatnak az egyes 

posztokba és nem fordulhat elő az a helyzet, hogy egy újonnan megválasztott 

tisztségviselő betanulás után nem tudja, hogy mi a teendő. 

 

Már csak annyit szeretnék hozzá tenni ehhez az egészhez, hogy őszintén hálás 

vagyok azoknak az embereknek, akik végig mellettem álltak, támogattak és hittek 

bennem. Mindent köszönök nekik, és sosem felejtem el bármi történjék is. Értük, 

hallgatótársaimért és magamért is indulok a posztért. 

 

Kérlek amennyiben szimpatikusnak találod a programunkat és egyetértesz a 

kitűzött célokkal, támogass a szavazatoddal! Bízom benne, hogy a terveink 

alapján ismét bizalmat szavaztok az elnöki tisztég betöltéséhez és a program 

megvalósításához! 

 

Köszönet 

 

Szeretném megköszönni mindenki munkáját és támogatását, aki az elmúlt egy 

évben velünk volt és valamilyen módon részese lett a Bárczi HÖK életének. 

Köszönöm a hallgatóknak, más egyetemi szervezeteknek, a vezetőségnek, az ELTE 

HÖK vezetésének támogatását és bizalmát munkám folytatásához!  
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Külön köszönöm az ELTE BGGYK HÖK elnökségének a támogatását és a 

terveiket, mellyel az újra indulásomat támogatják, név szerint: 

 

❖ Csobolyó Gabriella – gazdasági referens 

❖ Monoki Fanni – szociális bizottsági elnök 

❖ Sólyom Anna – tanulmányi bizottsági elnök 

❖ Bajnay Márta – kommunikációs bizottsági elnök 

❖ Varga Dóra – kollégiumi referens 

❖ Balassa Szilvia – rendezvényszervező bizottsági elnök 

❖ Molnár Anett – külügyi bizottsági elnök 

❖ Végh Bíborka – tudományos ügyekért felelős megbízott 

❖ Kollárik Blanka – rendezvényszervező asszisztens 

❖ Marton Réka – senior koordinátor 

❖ Kneifel Áron – főszerkesztő 

 

 

Kup Katica Anna 

                                                                                                       sk.                                                       


